Najaar 2018

Beste lezer,
De taakgroep Vorming &
Toerusting beveelt u dit zeer
boeiende programma voor het
najaar van 2018 aan.
Namens de taakgroep,
tot ziens!

Sytze de Vries
Sytze de Vries,
predikant-dichter,
bekend van
met name vele
liederen in het
Liedboek, komt
die avond
zelf vertellen over zijn
teksten.
We kunnen dus in de keuken van de
tekstschrijver kijken!
Deze avond is ook Singing Source in
ons midden, zodat we de liederen,
samen met het koor, kunnen zingen.
In de pauze is er een boeken- en cdtafel.
Het belooft een boeiende avond te
worden waarvoor de hele gemeente is
uitgenodigd.

Exodus: Wie is die God van Mozes?
Een lange geschiedenis van bevrijding,
identiteit en vertrouwen.
In vorige jaren hebben dr. Eep Talstra
en drs. Johan van Bruggen twee
keer avonden over een Bijbelboek
aangeboden. Voor zowel de avonden
over Jesaja als over Openbaringen was
veel belangstelling.
Deze herfst bieden we vier avonden aan
over het Bijbelboek Exodus.
Ongetwijfeld weet u dat Exodus gaat over
de roeping van Mozes, de bevrijding uit
Egypte en de tocht door de woestijn. En
misschien weet u ook dat er heel wat ‘saaie’
hoofdstukken in staan over de kleren van de
priesters, de offers en het ontwerp van de Tent van Samenkomst (de tabernakel).
Maar als je preciezer kijkt, blijkt het boek eigenlijk een spannende
ontdekkingstocht te zijn waarin God en mensen naar elkaar op zoek gaan.
Met veel vallen en opstaan leren de mensen over het geheim van wie God is.
In soms stormachtige conflicten laat Hij steeds meer zijn identiteit zien. Hij is de
Bevrijder, maar Hij doet het wel op zijn manier en soms is het voor de mensen wel
heel moeilijk Hem enigszins te begrijpen.
Nog moeilijker is het om die vreemde God te leren vertrouwen. Kun je van Hem
op aan – ook als er geen eten of water is? Of als je voor de rode zee van ellende
en dood staat en achter je de Egyptenaren opdringen?
Maar ook omgekeerd: kan God op zijn gemeente aan? Ook Hij is teleurgesteld.
Zo erg, dat God niet verder wil met zijn volk. Mozes stijgt dan boven zichzelf uit
en herinnert God aan zijn belofte: Mozes als de middelaar tussen God en mensen
die beiden zoekend zijn naar wie de ander is en of je hem kunt vertrouwen.
Het boek Exodus is voortgekomen uit vele eeuwen van dit zoeken. Hoe zijn God
en mensen met elkaar verbonden?

Tip: zie www.sytzedevries.com en
www.liedboekcompendium.nl

Exodus kun je lezen als een spiegel van de omgang tussen God en mensen van
nu. Kijken in die spiegel kan ons helpen om iets meer van Hem en onszelf te
begrijpen en misschien ook wel om iets meer te vertrouwen.

De toegang is gratis, bij de uitgang is
er een collecte (vrijwillige bijdrage in de
onkosten).

In vier avonden zullen we niet alle aspecten van het boek kunnen behandelen,
maar door intensief bestuderen van een aantal delen en het kijken naar de
structuur van het boek, hopen we een zinvolle ontdekkingstocht te hebben.

Wanneer: donderdag 29 november
Waar: Dorpskerk en het Geinlicht,
van 20.00 tot 22.00 uur
Aanmelden voor 20 november bij:
Jetty Haalboom; 06-24768380 of
j.j.haalboom@planet.nl;

Wanneer: 4 woensdagavonden: 19 september, 3 oktober, 17 oktober en
31 oktober 2018.
Tijd:
20.00 tot 22.00 uur
Plaats:
‘t Geinlicht
Nadere informatie en opgave: bij Johan van Bruggen, tel 06.53330917 of
johan.van.bruggen@planet.nl

Vervolgavond “Lijden en volhouden”
Een gespreksavond rond ‘goede zorg’ bij ernstig ziek zijn, daar waar je raakt
aan de grens van het leven. Deze avond kan beschouwd worden als een vervolg
op de gespreksbijeenkomsten van afgelopen seizoen rond het thema ‘lijden’
naar aanleiding van het boek ‘Lijden en volhouden’ (red. Theo Boer en Dick
Mul).
In onze samenleving wordt veel waarde gehecht aan de autonomie van ieder
mens. Maar een mens staat nooit alleen. Is altijd betrokken in een weefsel van
wie hem of haar omringen. Zelfs als die kring heel klein is, of beperkt is geraakt
tot wie zorg verlenen. Hoe kan er recht worden gedaan aan die verbondenheid
bij keuzes die worden gemaakt tijdens een periode van ernstig ziek zijn?
Ervaringen uit het ziekenhuis kunnen op deze avond de opmaat vormen voor
een gesprek over omgaan met vragen rond ‘het einde’.
Joep Roding (predikant-geestelijk verzorger, Sint Antonius Ziekenhuis) en
ds Inge Hoek zullen deze avond leiden.

Zondagmiddagactiviteiten voor
Ook nu bieden we regelmatig op
zondagmiddagen een activiteit
aan met een cultureel-religieus
karakter.
Voor alle activiteiten:
Informatie en opgave voor
deelname bij Addy Vroegindeweij,
tel. 6046130 of email:
ajvroegindeweij@kpnmail.nl

Wanneer:
maandag 12 november om 20.00 uur
Waar:
’t Geinlicht
Nadere informatie: Joep Roding, joep.roding@gmail.com en
ds Inge Hoek, dsingehoek@pgnn.nl
Aanmelden:
voor 5 november bij Jetty Haalboom,
j.j.haalboom@planet.nl of 06-24768380

Bezinnen tijdens Advent
Vier maandagavonden om ons te bezinnen
op advent en op de Bijbelteksten die op de
adventszondagen worden gelezen.
Andere jaren deden we dit met
behulp van onder meer muziek, kunst
kijken, kunst maken, bibliodrama en
bezinningswandelingen. Hoe we hier deze
advent vorm aan geven kunt u in het najaar
lezen in ons kerkblad Onderweg en in de
weekinformatie.
De avonden worden afwisselend geleid door ds. Inge Hoek en
ds. Hester de Rivecourt.
Wanneer:
Tijd:
Opgave bij:

26 november, 3 december, 10 december, 17 december
(deze bijeenkomsten zijn in plaats van het uurtje Bron)
20.00-21.30 uur
ds. Inge Hoek: dsingehoek@pgnn.nl of 030-6042655
of ds. Hester de Rivecourt: dshesterderivecourt@pgnn.nl
of 030-6022906

Opgave graag vóór: maandag 13 november.

Bezoek Catharijneconvent
Bezoek tentoonstelling Relieken
28 oktober 2018
Op zondagmiddag 28 oktober
bezoeken wij de tentoonstelling
Relieken in het Catharijneconvent.
Een reliek is een tastbaar overblijfsel
dat herinnert aan en verbindt met een
persoon, plek of gebeurtenis. Binnen
het christendom, het boeddhisme,
het Jodendom en de islam kunnen
relieken restanten zijn van een persoon
die een voorbeeldstellend leven leidde.
Maar ook voorwerpen die mensen
dichter bij hun voorouders, belangrijke
staatshoofden, historische helden,
idolen en andere rolmodellen brengen,
zijn al eeuwenlang populair. Het
museum brengt al deze aspecten samen

de tweede helft van 2018
in deze unieke tentoonstelling.
Zo is bijvoorbeeld te zien een reliekhouder
met een splinter van de doornenkroon,
zand en stenen uit het Heilige Land,
een huisaltaar met een haar van Diego
Maradona, zem-zem water uit Mekka tot
aan bodhiblaadjes afkomstig van de plaats
waar Boeddha tot verlichting kwam.
We verzamelen om 13.30 uur bij
De Bron en vertrekken dan met bus 74
naar Utrecht.

Evensong Schola Davidica
Janskerk Utrecht
25 november
Op elke vierde zondag van de maand
verzorgt de Schola Davidica een Evensong
in de Janskerk in Utrecht De muziek die de
Schola Davidica zingt is vooral gebaseerd
op de Engelse Evensongs en bestaat voor
een groot deel uit Engelse koormuziek.
De toegang is gratis.
Waar en wanneer?
We verzamelen op zondagmiddag
25 november om 15.45 uur bij De Bron,
waarna we met bus 74 naar de Janskerk
gaan. Vooraf aan de Evensong kunt u
in de hal van de Janskerk, koffie of thee
drinken.

Zuid-Engeland
6-daagse reis van maandag 17 juni
tot zaterdag 22 juni 2019
De taakgroep V & T organiseert in 2019
een reis naar Zuid-Engeland en Londen.
Centraal staat daarbij het bijwonen van
twee uitvoeringen van Songs of Praise,
ook wel Evensong genoemd, in twee
beroemde kathedralen in Kent. Ook
brengen we een bezoek aan Londen.
Tijdens deze reis komen de belangrijkste
bezienswaardigheden van dit prachtige
deel van Engeland aan bod.
U bezoekt een aantal beroemde
kathedralen waaronder de beroemde
kathedraal van Canterbury en Rochester
waar u tevens een Evensong zult bijwonen
aan het eind van de dag. Ook een bezoek
aan een aantal belangrijke kastelen in
Kent zoals Leeds Castle, uit de 12e eeuw,
het kasteel van Rochester, waarvan
de 12e-eeuwse toren één van de best
bewaard gebleven torens van Engeland
en Frankrijk is, en het 13e-eeuwse Hever
Castle, ooit het woonhuis van o.a.
Anne en Mary Boleyn. Deze kastelen
zijn allemaal omgeven door bijzonder
aangelegde kasteeltuinen. Uiteraard
mag de beroemdste tuin van ZuidEngeland tijdens deze reis niet ontbreken:
Sissinghurst Castle and Gardens.
Ook maakt u nog een dagtocht naar
Londen waar u onder begeleiding van
een lokale gids langs de hoogtepunten
van deze fascinerende stad gaat zoals

Buckingham Palace, de Big Ben, de Tower
of London, Picadilly Circus en wordt
afgesloten met een bezoek aan St. Paul’s
Cathedral, de grootste kathedraal van
Londen.
U reist per bus en steekt het kanaal over
per boot; u verblijft in een comfortabel
3-sterrenplus hotel ten zuiden van Londen
(Holiday Inn Ashford Central of Holiday
Inn Rochester-Chatham).
Indicatieprijs: € 825,- (minimaal 20
deelnemers. Incl. vervoer per bus en boot,
verblijf op basis van een 2-persoonskamer
halfpension (ontbijt, diner, excl. drankjes)
en entrees volgens programma;
eenpersoonskamertoeslag €175,In de komende maanden zal, na de
kerkdienst een korte toelichting gegeven
worden op de reis, zie daarvoor ook de
Weekinformatie. Voor meer informatie
of een gedetailleerde beschrijving
van de reis van dag tot dag en/of een
aanmeldingsformulier kunt u terecht
bij Addy Vroegindeweij tel. 6046130 of
e-mail ajvroegindeweij@kpnmail.nl

Voorjaarsactiviteiten:
Voor het voorjaar van 2019 hebben we
al enkele activiteiten gepland, misschien
goed om ook vast in uw agenda te
noteren?

Drie avonden over ‘Liberaal christendom’
Liberaal christendom is een ruimdenkende, vrijmoedige, nietdogmatische vorm van christendom die midden in de moderne
samenleving staat.
Daar is een prachtig boek over verschenen
van elf theologen uit de protestantse
traditie: ‘Liberaal christendom: ervaren,
doen, denken’. Het boek laat zien hoe
we vandaag de dag van God kunnen
spreken, met de Bijbel kunnen omgaan
en vanuit christelijke inspiratie kunnen
leven.
In drie avonden bespreken we hieruit
enkele hoofdstukken, onder leiding van
ds. Hester de Rivecourt.
De avonden zijn uitdrukkelijk bedoeld
ter inspiratie van - en om ruimte te
geven aan - mensen die zich tot
een liberale manier van geloven
aangetrokken voelen en daar in alle openheid met elkaar over
willen spreken.
Waar:
Op woensdagavond:
Tijd:
Wilt u meedoen?

In het Geinlicht, Nedereindseweg 1
16 januari, 6 februari en 6 maart 2019
19.30-21.00 uur
Opgave graag vóór maandag 7 januari
bij ds. Hester de Rivecourt:
dshesterderivecourt@pgnn.nl of 030-6022906

Het is aan te bevelen om voor de eerste bijeenkomst het eerste
hoofdstuk te lezen. De volgende bijeenkomst is een enkele weken later
zodat er ruim de tijd is om het dan te bespreken hoofdstuk te lezen.
Als er behoefte is om hierna verder te gaan kunnen we afspreken om
ook andere hoofdstukken in vervolgbijeenkomsten te bespreken.
‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Rick Benjamins, Jan
Offringa, Wouter Slob (red.) Uitgeverij Skandalon 2016, derde druk.
Smakelijke kost voor de reflectieve christen. […] Het boek is tot de nok
toe gevuld met zinnige vragen en overwegingen over het geloof.’
Dagblad Trouw ****

God in de supermarkt
Het is vast herkenbaar. Je staat
in de supermarkt en je vraagt je
af: wat eten we vanavond? De
biologische boontjes uit Egypte
of de “gewone” boontjes uit
Nederland? Een hamburger of
een sojaburger? Of toch vis? Wat
betekent dat gekke keurmerk
precies? Wordt het de dure of de
goedkope reep chocola? Het is niet
makkelijk voor de consument in de
supermarkt om keuzes te maken.
De workshop “God in de supermarkt”
verkent de keuzes die we maken, helpt
argumenten te begrijpen en verbindt
deze met een helder ethisch kader.
Wat heeft onze kerk daarmee te
maken, vraagt u zich misschien af?
Nu, de Dorpskerk is een groene kerk
en de workshopleiders laten zich
inspireren door hoe Jezus omging met
de arme en behoeftige. Op 17 februari
2019 zullen we tijdens een kerkdienst
aandacht aan dit onderwerp besteden.
Vervolg hierop is een workshop
(woensdag 20 februari 2019) waarin
nader op het onderwerp wordt in
gegaan.
Misschien wilt u zich vast meer in het
onderwerp verdiepen?
www.godindesupermarkt.nl

‘Dit boek schetst de contouren van een liberale theologie. Wars van
conservatisme en secularisme gaan de schrijvers met de lezer het
gesprek aan over religie en geloof. In korte, stevige teksten raken
zij daarbij ook heikele kwesties. Elk hoofdstuk is bovendien goed te
gebruiken als inleiding bij groepsgesprekken. Je proeft de denkkracht
die in elk van de thema’s is geïnvesteerd.’
Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit
Volg ons op
Facebook

Uitgave van de Taakgroep Vorming & Toerusting
Augustus 2018
E-mail: cvt@pgnn.nl

